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Actuele media





3.5 Strengthen the prevention and treatment of substance 

abuse, including narcotic drugs and harmful use of alcohol 

3.3 Ending the AIDS epidemic and combating hepatitis

3.4 Prevention and treatment of noncommunicable diseases 

and promotion of mental health 

3.8 Achieving Universal health coverage 

3.b Access to quality & affordable essential medicines & 

vaccines  



Bull World Health Organ 2010;88(11):800



Het ene tekort is het andere niet….



… ook niet in Nederland

Doerine Postma, lopend onderzoek



Geneesmiddelentekorten in NL



Wat meet je?

• Farmanco melding: meldingen van apothekers, 
bevestigd door fabrikant, duur tenminste 14 dagen

• Autoriteiten: meldingen van fabrikanten, zowel 
voorzien (min. 2 maanden) als onvoorzien, focus op 
kritieke geneesmiddelen 

• WHO/HAI beschikbaarheid: geneesmiddel aanwezig 
in verkooppunt op het moment dat wordt gemeten



Aanvullende bronnen (1)

• Gegevens 2012-2015

Postma DJ et al. Front Pharmacol 2018;9:1243



Aanvullende bronnen (2)

Postma DJ et al. Front Pharmacol 2018;9:1243



Beschikbaarheid wereldwijd

Cameron A et al. Lancet 2009;373:240-9



Het historische perspectief

Culliton BJ. Science 1976;191:1157



Artikelen in PubMed

• Drug shortage* [ti]



Historische berichtgeving



Eerste bericht over tekorten in NL



2012, opdracht
ministerie van VWS



IVM rapport, 2012



Infographic, NTVG 2017



Aanbevelingen IVM rapport (2012)

• Korte termijn

– Inzichtelijk maken probleem

– Samenwerking

– Informatievoorziening

• Lange termijn

– Aanpassing wet- en regelgeving, o.a. bevoegdheden 
CBG/IGJ, collegiale bereiding, dwanglicentie

– Inventarisatie productiecapaciteit

– Aanpassing importprocedure

– Inrichting preferentiebeleid

– Buffervoorraden



Verenigde Staten 2011





Internationale actie



Internationale actie



Rapporten in Nederland



Tekorten in Europa

Berenschot, 2018



Inzet voor opvangen tekorten

~1000 fte

IVM, 2012

KNMP, 2019



Gupta Strategists, 2019



Finale reflecties

• Tekorten zijn een universeel, maar niet een uniform 
fenomeen

• De historie van geneesmiddelentekorten is relatief 
beperkt

– Nieuw fenomeen of gebrek aan gegevens?

• Het probleem is urgent, de gevolgen zijn groot 


